
 2020-06-20الشرق األوسط 
 لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لنظامين االقتصادي واالجتماعيعادة تشكيل اإ

 
 ميريك دوسك وآالن بيجاني ود. رانيا المشاط

 
ى تخطي تصر علا عن باقي العالم. لقد ثبت أن العدوى ال تقلن تستطيع أن تنعزل بنفسه ( أنها ال تعرف حدودًا دولية، وأن أي دولة19 -أثبتت جائحة )كوفيد    

 .يالفيروس للحدود؛ بل تنتشر آثاره على اإلنتاج واالستهالك العالمي، وما يتبعه ذلك من تباطؤ في النشاط االقتصاد
اعلية روف التي تخص هذه المنطقة تبعات حالت دون ف(، بل كانت لبعض الظ19 -يدشمال أفريقيا من اآلثار السلبية لوباء )كوفولم تستثَن دول الشرق األوسط و 

 .استراتيجيات االستجابة والتعافي المنفذة
ب سقتصادات اإلقليمية من آثار هذه التقلبات بنلبات في أسعار الطاقة، وتعاني اال، تتعرض أيضًا لتق«19 -كوفيد »أواًل: بخالف معاناة المنطقة من آثار جائحة 

 .متفاوتة
صالح الطموحة التي بدأت في تنفيذها كثير من حكومات دول المنطقة، ورغم وجود احتياطات ضخمة لدى سيناريو األزمة المزدوجة هذا على برامج اإلثانيًا: يؤثر 

بشكل مباشر؛ األمر  تفيه على سبيل المثال، تأثر ع هذه االقتصادات، مثل السياحة ووسائل التر قطاعات االستراتيجية الالزمة لتنو أكبر اقتصاداتها، فإن بعض ال
 .تنفيذ برامج اإلصالح الذي أضفى تعقيدًا على

 .اعات مثل اليمن وسوريا وليبياثالثًا: تسببت الجائحة في تفاقم خطوط الصدع المجتمعي واالقتصادي داخل المجتمعات التي تعاني من النز 
ئين، وضعف الشباب، وتضخم عدد الالجي المنطقة، نتيجة ارتفاع نسبة البطالة بين ود االجتماعي واالقتصادي ففة عامة؛ قد أدى تدني مستويات التكيف والصمبص

لى جائحة جة اآلثار المترتبة عت الشرق األوسط وشمال أفريقيا نتيآليات التكامل االقتصادي على المستوى اإلقليمي، إلى زيادة التحديات التي تواجهها مجتمعا
 .«19 -كوفيد »

وسط وشمال أفريقيا رؤية حديثة لدعم القدرة على التكيف والصمود القتصادات المنطقة. امين االقتصادي واالجتماعي لمنطقة الشرق األتستدعي إعادة تشكيل النظ
تمع لمجكومية والقطاع الخاص وات الصلة في المنطقة، بمن فيهم القيادات الحكتين للتعاون لدى جميع األطراف ذاويتطلب ذلك باألخص تبني رؤية ولغة مشتر 

 .المدني والمجتمع األكاديمي والعلمي
ادي جامع تصور لنظام اقتص ن نؤمن بأن الركيزة األساسية لهذا المفهوم الجديد للتعاون ترتكز على تبني الشركات قدرًا أكبر من األدوار والمسؤوليات، وهونح

 .ذات الصلة لألطراف
المساهمين فحسب؛ بل تشمل النطاق األوسع من المجتمع ر على مصالح العمالء والموردين والموظفين و ألدوار الشركات، فال تقتص ويقدم هذا النظام فهمًا شامالً 

 .ر احتياجاً سؤوليات الشركات تجاه الفئات األكثوالبيئة. وفي مجتمعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا ينبغي التركيز على م
. وقد أعاد قادة القطاع الخاص التأكيد على مبادئه في 1970راف ذات الصلة منذ بداية نشاطه في عام المي اقتصادًا جامعًا لألطوقد أيد المنتدى االقتصادي الع

 ة واالقتصادية على مستوى العالم، فقد أصبحتعلى جميع األنظمة الصحي« 19 -وفيد ك». واليوم وفي ظل تأثير 2020أثناء اجتماعه السنوي في « دافوس»بيان 
ادة التشكيل التي طرحها المنتدى االقتصادي العالمي لبناء عالم أكثر احتواًء ومرونة في من أي وقت مضى، وأصبحت جزءًا من مبادرة إع هذه المبادئ أكثر إلحاحاً 

 .«19 -كوفيد »أعقاب 
، حيث قام «األوسط وشمال أفريقيا عمل اإلقليمي لمنطقة الشرق مجموعة ال»عبر وسائل التواصل االفتراضي لـ الفرصة مؤخرًا لعقد اجتماع مجتمعي لقد أتيحت لنا
اقتصادي جامع تحديات نظامية تحتاج إلى مزيد من المشاركات بين القطاعين العام والخاص لتدشين نظام  4قادة في مجاالت وقطاعات عدة بتعيين عدد من ال

 :اليةقررت مجموعة العمل تحقيق النقاط األربع التلألطراف ذات الصلة. و 
في إحداث تغيير كبير في طبيعة العمل والتوظيف، كانت هناك حاجة « 19 -كوفيد »ائحة كين االقتصادي والمجتمعي الشامل: مع تسبب جتسريع وتيرة التم -1

عزيز د لتع الخاص لبذل مزيد من الجهرأة. لهذا الغرض، دعا قادة الحكومات والقطااجتماعيًا واقتصاديًا؛ وباألخص المالعتماد مزيد من اإلجراءات لدمج الشباب 
رص عمل، بما في ذلك طرح مبادرات لتنمية المهارات وتحسينها، وسياسات مالية تتيح شبكات األمان االجتماعية للفئات سياسات سوق العمل التي تحفز خلق ف

 .ريقياملة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفوالالجئين بين القوة العا من البطالة بين الشباب، وتحفيز دمج المرأة الفقراء، وتنمية القطاع الخاص للحدالمهمشة و 
ولكن قد يعوق ذلك  مل اإلقليمي،وضع رؤية جديدة للتكامل االقتصادي: يتطلب احتواء الوباء بفاعلية وضمان التعافي والتغلب عليه، طرح استجابة تتسم بالتكا -2
، ال تشكل «ينزي ماك»راسة أجرتها مؤسسة بين اقتصادات المنطقة المتنوعة، فطبقًا لد قليم والتعاون عبر الحدودي مستويات التبادل التجاري فيما بين دول اإلتدن

في  52لمائة بين دول االتحاد األوروبي، وفي ا 63إجمالي التجارة، مقارنة بـ في المائة من 16التجارة البينية للسلع داخل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا سوى 



التكيف والصمود فيما بين مجتمعات الشرق األوسط، والتنمية االقتصادية بشكل عام، لذا فقد الهادي. وبما أن تجزئة المنطقة تعرقل قدرة مائة بمنطقة آسيا والمحيط ال
ت مؤسسية ااري، بما في ذلك تطوير آليوالخاص لخلق أنظمة للتكامل االقتصادي والتجتعزيز التعاون بين القطاعين العام إلى « مجموعة العمل اإلقليمي»دعت 

 .ن، والتي تشمل ما يتعلق بتدفقات البيانات عبر الحدود واالقتصاد الرقمي بصفة عامةلخلق بيئة تنظيمية داعمة للقطاعي
عن ُبعد، لذا  للقة بتعقب المخالطين والعملحلول التكنولوجية المتقدمة، مثل تلك المتعأن جائحة الوباء قد أثبتت أهمية ا تسخير الثورة الصناعية الرابعة: بما -3

ل ملح على البنية التحتية القادرة على الحفاظ على التوازن بين الخصوصية والفاعلية. وقد دعت مجموعة العمل لتحقيق مزيد من فسيعتمد مستقبل المنطقة بشك
لتكنولوجية، ا شبكة اإلنترنت، والشباب المتمرس في المعرفةقمية، واالستخدام المكثف لمة بالمنطقة، مثل توافر البنية التحتية الر التعاون لالستفادة من عوامل عدة مه

تاحة منصات تنفيذية لخدمات متنوعة، واالستفادة من حلول ا شمول المالي للتكنولوجيا المالية لخلق مزيد من امن أجل الوصل بين االقتصادات الرقمية بالمنطقة، وا 
 .من خالل أنظمة الدفع الرقمية

، أن تضر «كورونا»ضوح بالدرجة التي تستطيع بها كارثة غير متوقعة واسعة التأثير مثل جائحة ف البيئي: أخيرًا تذكرنا األزمة الحالية بو تعزيز اإلدارة واإلشرا -4
حارة؛ لذا، فهناك موجات البالتصحر وندرة المياه وال تواجه عددًا من التهديدات الخطيرة المرتبطةلى مستوى العالم. وبما أن المنطقة بالحياة االقتصادية والسياسية ع

طقة الشرق منالتركيز على البيئة للحد من المخاطر المتعلقة بالمناخ وتجنب االضطرابات المحتملة ذات الصلة مستقباًل. وفي ضوء حاجة دول  حاجة ملحة إلعادة
لدفع باالقتصادات ام استجاباتها المالية والنقدية بشكل يسمح بفرصة لقيام الحكومات بتصميللتحول إلى اقتصادات أكثر اخضرارًا، فهناك األوسط وشمال أفريقيا 

 .لال االقتصاد المستدام على سبيل المثالوطنية في اتجاه يركز على تحقيق االستدامة البيئية، ويشمل ذلك دعم المشروعات الخضراء المبتكرة في مجا
ال صة نادرة لصانعي القرار بالمنطقة. فحاجلة وكافية، فإن هذه األزمة تمنح أيضًا فر ائحة صحية تتطلب استجابة عيشكل بوضوح ج« 19 -كوفيد »رغم أن وباء 

ت الحالية ق نتائجها للمشكالستتاح الفرصة لطرح استجابة ال تتطر تطبيق نظام اقتصادي جامع لألطراف ذات الصلة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ف
 .ي قبل وأكثر قدرة على التكيف والصمودات لتسمح لها بالخروج من الجائحة أقوى من ذتشكيل المجتمعات واالقتصادفحسب؛ بل تعيد 

 
 

 -ألوسط مجلس مستقبل الشرق ا»، وآالن بيجاني رئيس مشارك في «ميالمنتدى االقتصادي العال -المركز اإلقليمي والجيوسياسي »ميريك دوسك نائب رئيس  *
المنتدى  -مصر العربية ورئيس مشارك في المجلس مستقبل الشرق األوسط  انيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بجمهورية، والدكتورة ر «ادي العالميالمنتدى االقتص

 .«االقتصادي العالمي
 
 
 
 
 
 

 


